
Gedaanteverandering 

 

Elk jaar herdenkt de wereld dat vandaag, op 6 augustus, meer dan 70 jaar geleden een atoombom op 

Hirosjima werd afgeworpen. Op die dag is de stad van de ene flitsseconde op de andere van 

gedaante veranderd. Maar ook de wereld is die dag voorgoed veranderd. Voor de eerste keer 

besefte de mens dat hij in staat is de wereld te vernietigen. We zijn heer en meester over de wereld 

geworden. 

En dan de gedaanteverandering van Jezus. Dat is echt Petrus, echt een mens zoals wij: ijverig en 

gedienstig wil hij voor Jezus, Mozes en Elia drie tenten opslaan. De drie leerlingen slapen wel in de 

buitenlucht of houden het uit in de brandende zon. Maar eigenlijk gaat het om hém, om Petrus. Híj 

wil graag blijven op de berg. Ja, Petrus bakt weer eens zoete broodjes. Wie kan het hem kwalijk 

nemen? Hij heeft deel aan een spektakelstuk zonder weerga. Jezus verandert voor zijn ogen in een 

stralende bron van licht. Hij spreekt met Mozes en Elia – niet de eersten de besten. Petrus weet niet 

wat hem overkomt. Hij voelt: dit is het, zo moet het zijn, hier wil ik blijven. En in zijn euforie stelt hij 

voor drie tenten op te slaan. Maar het feest gaat niet door. God komt met zijn donderstem 

tussenbeide en maakt een ruw einde aan het gezwets van Petrus. Sterker nog, het hele 

openbaringsgebeuren is voorbij en ze dalen met zijn vieren weer af. 

Je gaat de berg op en je zou zeggen, na zo’n spectaculaire ervaring kom je er als een ander mens 

weer af. Jammer voor de meesten van ons die zo’n geweldige gebeurtenis nooit hebben 

meegemaakt. Wij blijven met lege handen zitten. Maar vreemd: Petrus komt helemaal niet van de 

berg af als een ander mens. Jezus weet dat. Dáárom zegt hij tegen de leerlingen dat ze niet mogen 

praten over wat ze hebben gezien. Totdat hij gestorven en verrezen is. Pas dan valt alles op zijn 

plaats en zullen ze alles begrijpen. Aan de meest spectaculaire gebeurtenis heb je niks als je hem niet 

begrijpt en de betekenis ervan niet kent. Bungee jumpen is behoorlijk spectaculair. Maar het heeft 

geen enkele betekenis, en daarom heb je er ook niks aan in je leven. Tenzij je opeens merkt dat je je 

angst hebt overwonnen en dat dat de betekenis is van de sprong aan het elastiekje. Dat werkt door 

in je leven, en daar heb je dan wat aan. 

Wat begrijpen de drie leerlingen dan na Jezus’ dood en verrijzenis, als hen de ogen open gaan en zij 

Jezus’ woorden en daden begrijpen? Jezus’ gedaanteverandering staat in de evangelieën tussen de 

eerste lijdensaankondiging en de genezing van een jongen met epilepsie. Jezus is het niet om het 

lijden gegaan, alsof dat iets is wat je moet willen en nastreven. Hij was gekomen om te dienen, te 

genezen, te helpen. Hij heeft het lijden niet opgezocht, en pas toen hij zag dat het onontkoombaar 

was, heeft hij het als een dienst aan de mensen op zich genomen. Daarom horen we in het evangelie 

God zeggen dat Hij welbehagen heeft in Jezus. Jezus wil dienen en zelfs in zijn lijden wil hij de 

mensen dienen. Daarom verheerlijkt God hem en zegt: Luistert naar Hem. 

Luisteren wij naar Hem? Kernwapens zijn na 1945 niet meer ingezet. Wij hebben andere manieren 

gevonden om de aarde van gedaante te veranderen. Langzaam maar onherroepelijk vernietigen wij 

de wereld. Wij willen heer en meester zijn, en ook wij bakken in ons leven heel wat zoete broodjes. 

Maar de heerlijkheid is verborgen in het dienen. Amen. 


